
আমার জিহাদী সফর                                           
তাগুততর অধীতে জিহাদ থেতে আল্লাহর অধীতে জিহাদ 

 

 
1 

 



আমার জিহাদী সফর                                           
তাগুততর অধীতে জিহাদ থেতে আল্লাহর অধীতে জিহাদ 

 

 
2 

আমার জিহাদী সফর 
তাগুততর অধীতে জিহাদ থেতে আল্লাহর অধীতে জিহাদ 

 

শহীদ আবু হামাস রজহমাহুল্লাহ 
 

 

 

অেুবাদঃ আবু আবু্দল্লাহ উসামা 
 

 

 

 

 

 

 

 



আমার জিহাদী সফর                                           
তাগুততর অধীতে জিহাদ থেতে আল্লাহর অধীতে জিহাদ 

 

 
3 

 

দৃজি আের্ষণ 

শহীদ আবু হামাস (হে থেওয়াি) রজহমাহুল্লাহ, আযাদ োশ্মীতরর বাজসন্দা জিতেে। ‘শরীয়াত 

অেবা শাহাদাত’ এই মতাদতশষর অজধোরী মুিাজহদীতের মাতে প্রেম সাজরর এেিে মুিাজহদ 

জিতেে। জতজে ১৬ই মার্ষ, ২০১৮ইং সতে জেতির দুইিে জপ্রয় মুিাজহদ সােীসহ োশ্মীতরর 

শ্রীেগতরর বােহামা এোোয় মাোউে জহনু্দ সসেযতদর সাতে এে েড়াইতয় শাহাদাত বরণ 

েতরে। (আল্লাহ পাে রাবু্বে আোমীে তাতদরতে শহীদ জহসাতব েবুে েতর জেে। আমীে) 

শাহাদাত োতের েতয়ে মাস পূতবষ জতজে এই জেজিওজি থরেিষ েতরজিতেে, যার জেজিতরূপ 

আমরা এিে আপোতদর সামতে তুতে ধরজি...! 
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 .وااله ومن وصحب ه وآل ه هللا رسولِ  على والسالمِ  والصالة ِ لل ِ والحمدِ  هللا بسمِ 

وذِ  نَِ ب الَل ِ أَع  يمِ  الَشْيطَانِ  م  نِ  هللَا ِ ب ْسمِ . الَرج  يمِ  الَرْحَمَٰ ينَِ أَيُّهَا يَا. الَرح   قَْواًلِ َوق ول وا هللَاَِ اتَق وا آَمن وا الَذ 

يًدا  ﴾٠٧: ﴿األحزاب َسد 

“থহ মুজমেগণ! আল্লাহতে েয় ের এবং সজিে েো বে।” (সূরা আহযাব: ৭০) 

 

হামদ ও সাোততর পর-  

আমার মুহাজির ও আেসার মুিাজহদ োই ও বনু্ধগণ, 

আসসাোমু আোইেুম ওয়া রাহমাতুল্লাজহ ওয়া বারাোতুহু। 

আি এেজি জেজিও থরেতিষর মাধযতম আজম আপোতদর জেেি আমার িীবতের, জবতশর্েতর 

আমার জিহাজদ সফতরর বযাপাতর সংজিপ্ত এেজি বাতষা প্রদাে েরতত র্াই।  

২০১২ইং সতে পাজেস্তাতে আজম আমার জিহাদী সফর শুরু েতরজিোম। তািাড়া প্রােজমে 

িীবতে আজম মাদ্রাসার এেিে তাজেবুে ইেম জিোম এবং থসিাে থেতেই পযষায়ক্রতম সূরা 

তাওবা এবং সূরা আেফাে (তাফসীরসহ) পড়ার পর, আেহামদুজেল্লাহ, আমার মজস্ততে এই 
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জর্ন্তার উদয় শুরু হয় থয, আমারও থতা জিহাতদর ময়দাতে যাওয়া উজর্ত। িুম্মা 

আেহামদজেল্লাহ্, আল্লাহ তা‘আো আমার থসই দু‘আতে েবুে েতরতিে এবং এেজদে 

মুিাজহদীতের থেজেং থসন্টার এবং তাতদর সামজরে ঘাাঁজিতত থপৌঁিাতোর সুতযাগ দাে েতরতিে। 

জপ্রয় োইতয়রা, 

অতঃপর আজম সংজিপ্তোতব আমার িীবে ও দৃজিেজির বযাপাতর আপোতদরতে বেতত র্াই। 

তা হতো: আজম পাজেস্তাতে োোোেীে সমতয় থসিােোর জিহাদী দেগুতোর সাতে িজড়ত 

জিোম। পরবতষীতত োশ্মীর থপৌঁিাতোর পর আল্লাহ তা‘আো আমাতে এমে এে তােযীম বা 

দতের সন্ধাে জদতেে, যারা শরীয়ত ও জিোফত প্রজতষ্ঠার থলাগাে জদজিে।  

মুহতারাম োইতয়রা আমার, 

সংজিপ্তোতব েো হতো এই থয, আজম যিে পাজেস্তাতে জিোম, তিে থদিতাম থয, পাজেস্তাজে 

ইতন্টজেতিন্স (আইএসআই), তাগুজত থগাতয়ন্দা এতিজন্সগুতো মুিাজহদীতের জবজেন্ন দেগুতোতে 

জেয়ন্ত্রে েরতি। এতিজন্সগুতো জেতিতদর মজস্তেপ্রসূত থযই জবর্য়তে জেতিতদর িেয উপোরী 

মতে েরততা বা জেতিতদর স্বাতেষর অেুেূতে মতে েরত, থসিাই তাতদর (মুিাজহদতদর) দ্বারা 

েজরতয় জেত। অেযজদতে যজদ তা তাতদর স্বাতেষর জবতরাধী বতে মতে েরত, তাহতে তাতদরতে 

থসই োি থেতে দমে েরার িেয জেতিতদর জেেৃি োিগুজে েতর থবড়াত। তিে আমার 
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মজস্ততে জবজেন্ন প্রশ্ন উতদ্রে হত থয, এসব েী হতি? জিহাদ (জেতাে জফ সাজবজেল্লাহ) থতা 

এই ধরতের জবর্য়(তাগুততর সাহাযয-সহতযাজগতা)-এর উপর জেেষরশীে েয়। বরং জিহাতদর 

উতেশয হতো: (তাগুততদর) এই ধরতের জফতো জেমূষে েরার োম। জিে থযমেিা আল্লাহ 

সুবহাোহু ওয়া তা‘আো পজবত্র েুরআতে বতেতিে-  

 

ينِ  َويَك ونَِ ف ْتنَة ِ تَك ونَِ اَلِ َحتَىَِٰ َوقَات ل وه مِْ لُّه ِ الدِّ َ ِ ك  يرِ  يَْعَمل ونَِ ب َما هللَاَِ فَإ نَِ انتَهَْوا فَإ نِ  لل  : ﴿األنفال بَص 

٩٣﴾ 

“আর তাতদর সাতে যুদ্ধ েরতত োে যতিণ ো ভ্রাজন্ত থশর্ হতয় যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত 

হুেুম প্রজতজষ্ঠত হতয় যায়। তারপর যজদ তারা জবরত হতয় যায়, ততব আল্লাহ তাতদর 

োযষেোপ েিয েতরে।” (সূরা আেফাে-৩৯) 

 

ততব আমার মতে এেজি জবর্তয় িিো োগত থয, এই মুিাজহদীেতদর এেদেতে পাজেস্তাতে 

থিোফত ও শরীয়ত প্রজতষ্ঠার থলাগাে থদওয়ার োরতণ তাতদর মসজিতদ থবামা বর্ষণ েরা 

হতি, তাতদর যুবেতদরতে থিতে বজন্দ েরা হতি। অপরজদতে োশ্মীতরর মুিাজহদীেতদরতে 

সু্কজি থদয়া হতি, উন্নত মাতের সরোরী প্রতিােে থদয়া হতি। এসব জেিু থদিার পর আমার 
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মজস্ততে োো রেম প্রশ্ন িাগা শুরু হতো। তবুও জেতিতে সান্ত্বো থদওয়ার িেয আজম োবোম 

থয, মািেুমতদরতে  সাহাযয েরার িেয প্রেতম োশ্মীর র্তে যাই, তারপর থসিাতে জগতয় 

প্রেৃত বাস্তবতা অেুধাবে েরা যাতব, ইেশা আল্লাহ। অতঃপর আজম এিাতে (োশ্মীতর) 

থপৌঁিাতত থপতর অতেে আেজন্দত হতয়জিোম, জবতশর্েতর শহীদ বুরহাে (রহ.)-এর সতি 

সািাৎ েতর ও তাাঁর েো-বাতষা শুতে মুগ্ধ হতয়জিোম। োরণ, জতজে থিোফত প্রজতষ্ঠার িেয 

জিহাদ েরতিে। জতজে এেো প্রায়ই বেততে থয, আমাতদর এই েড়াই শুধু িাজেমতদর 

িুেুতমর জবরুতদ্ধ েয়, বরং তা মােবরজর্ত আইে-োেুতের জবরুতদ্ধ, গণতন্ত্র ও 

থসেুযোজরিতমর জবরুতদ্ধ।  

আমার  জপ্রয়  োইতয়রা, 

তারপর এেজি সময় এমে এতসজিে; যিে এিেোর মুিাজহদীেগণ এ জসদ্ধাতন্ত উপেীত 

হতয়জিতেে থয, আমরা সেে তাগুতী থগাতয়ন্দা এতিজন্সর প্রোব থেতে মুক্ত হতয় এেজি 

স্বাধীে তােযীম গিে েরব। (এই জসদ্ধাতন্তর আতোতে) পরবতষীতত এই তােযীতমর োম রািা 

হয়- আেসার গাযওয়াতুে জহন্দ এবং িাজের মূসা (হাজফ.)তে তার আমীর জহসাতব মতোেীত 

েরা হয়। তিে আজম জসদ্ধান্ত জেোম থয, ঐ সেে তাগুতী থগাতয়ন্দা সংস্থা ও প্রসাশে দ্বারা 

পজরর্াজেত তােযীমগুতোর সাতে সম্পেষ পজরতযাগ েরব। এরপর জিহাদতে (তাতদর প্রোব 
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থেতে) মুক্ত েতর এমে এেজি স্বাধীে তােযীম গিে েরা হতব, যারা পুতরা জহনু্দস্থাতে েড়াই 

েরতব, জিহাদ েরতব। যারা গুিরাতির মুসেমােতদর িেয, হায়দ্রাবাতদর মুসেমােতদর িেয, 

এমেজে সমস্ত দুজেয়ার মুসেমােতদর িেয েড়াই েরতব। তািাড়া ঐ সেে মুসেমােতদর 

উপর থয সেে িুেুম-অতযার্ার ও অজবর্ার র্েতি, তার অবসাতের িেযও েড়াই েরতব। 

জবতশর্েতর থিোফত প্রজতষ্ঠার িেয অেষাৎ এই শাসেবযবস্থাতে সমূতে ধ্বংস েতর ও সজরতয় 

জদতয় এিাতে ইসোমী শাসেবযবস্থা র্ােু েরতব। আেহামদুজেল্লাহ্ ,  এই  বরেতময় তােযীম 

ও তার অজধেস্ত মুিাজহদীেগতণর সহযাএী হওয়ার থসৌোগয আমার হতয়তি  এবং আল্লাহ 

তা‘আো আমাতে েবুে েতরতিে। আর ঐ সেে তােযীম থেতে মুক্ত হতয় আি আজম 

“আেসার গািওয়াতুে জহন্দ”এ শরীে হতয়জি। এতত আমার িুব োে োগতি, হৃদতয় আেন্দ 

অেুেূত হতি। 

জেন্তু বতষমাে এই পজরজস্থজততত অতেে িায়গা থেতে অতেে ধরতের থেজতবার্ে মন্তবযও  

আসতি। জেিু িায়গা থেতে এমে েোও বো হতি থয, আপোরা থতা শুধুমাত্র ১২/১৫ িে 

বা সতবষাচ্চ ২০ িে সােী। এতত আর জে হতব? এততা অল্প সংিযে থোে জদতয়ই বা জে 

হতব? এ েয়িে থোে জদতয় থতা থোে তােযীম বা িামা‘আত র্েতত পাতর ো। ততব হযাাঁ, 

যজদ থগাতয়ন্দা এতিজন্সর সহায়তা োতে, তাহতে হয়ত র্েতেও র্েতত পাতর।   
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জপ্রয়  োইতয়রা আমার, 

এ ধরতের েো (থেজতবার্ে  মন্তবয) আি েতুে জেিু েয়। আজম  আপোতদরতে সংতিতপ 

গাযওয়াতয় িন্দতের ঘিো বণষো েরব। রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়া সাল্লাম যিে 

পজরিা িেে েরজিতেে, থসই সময় এেজি পােতর থোদাতের প্রজতজি আঘাতত সু্ফজেি থবর  

হজিতো, তিে জতজে হয়রত সােমাে ফারসী (রাজয.)তে জিজ্ঞাসা েরতেে- ‘আপজে জে জেিু  

থদিতত থপতয়তিে’? িবাতব জতজে বেতেে: িী হযাাঁ, থদতিজি। জদ্বতীয়বার আঘাত েরা ফতে 

যিে আবাতরা সু্ফজেি থবর হতো, তিে পুেরায় হযরত সােমাে ফারসী (রাজয.)তে জিজ্ঞাসা 

েরতেে- ‘আপজে জে জেিু থদিতত থপতয়তিে’? িবাতব জতজে বেতেে: িী হযাাঁ, থদতিজি। 

তৃতীয়বার আঘাত েরার ফতে যিে সু্ফজেি আবাতরা থবর হতো, তিতো জতজে হয়রত 

সােমাে ফারসী (রাজয.)তে জিজ্ঞাসা েরতেে- ‘আপজে জে জেিু থদিতত থপতয়তিে’? িবাতব 

জতজে বেতেে: জি হযাাঁ, আজম পারসয ও থরাম সাম্রাতিযর প্রাসাদগুতোতে থদিতত থপোম থয, 

আমরা থসগুতো জবিয় েরজি। থসই সময় প্রজতউত্ততর রাসূেুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়া 

সাল্লাম) বেতেে: “হযাাঁ, এই ঘিো সতয, আমরা অবশযই এেজদে থরাম ও পারসয সাম্রাতিযর 

প্রাসাদগুতো জবিয় েরব।” এই ঘিো মুোজফে ও তাতদর সমতগাত্রীয়তদর োতি থপৌঁিাতে,  

তারা িাো েতর বেতত শুরু েরে থয, “থদতিা, তাতদর (মুসেমােতদর) িাওয়ার িেয জেিু 
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থেই, পাে েরার মত পাজে থেই, গাতয় থদয়ার িামা পযষন্ত থেই; এরাই োজে আবার পারসয 

ও থরাম সাম্রািয জবিয় েরার এবং তা দিে েরার বযাপাতর েো-বাতষা বেতি ও জদবাস্বপ্ন 

থদিতি!!! থতা োইতয়রা আমার, মুসেমােতদর থস সময়োর দুঃসময়তে আল্লাহ রাবু্বে 

আোমীে পজবত্র েুরআেুে োরীম এোতব জর্ত্রাজয়ত েতরতিে-  

 

وك م إ ذِْ مِْ مِّن َجاء  نِْ فَْوق ك  مِْ أَْسفَلَِ َوم  نك  رَِ اْلق ل وبِ  َوبَلََغتِ  اأْلَْبَصارِ  َزاَغتِ  َوإ ذِْ م   ب الَل ِ َوتَظ نُّونَِ اْلَحنَاج 

﴾٠٧: ﴿األحزاب الظُّن ونَا  

“যিে তারা থতামাতদর জেেিবতষী হতয়জিে উচ্চ েূজম ও জেম্নেূজম থেতে এবং যিে থতামাতদর 

দৃজিভ্রম হজিে, প্রাণ েন্ঠাগত হতয়জিে এবং থতামরা আল্লাহ সম্পতেষ োো জবরূপ ধারণা 

থপার্ণ েরতত শুরু েরজিতে। (সূরা আহযাব-১০) 

ঐ সময় পজরজস্থজত এতিাই োিুে পযষাতয় থপৌঁতি জিে থয, আল্লাহ তা‘আোর বযাপাতর জবরূপ 

ধারণা র্তে আসার উপক্রম হতয়জিে। বতষমাতেও থসই এেই পজরজস্থজতর জশোর ‘আেসার 

গাযওয়াতুে জহন্দ’ ও থস সেে মুিাজহদীে, যারা (শুধুমাত্র আল্লাহ তা‘আোর উপর জেেষর 

েতর) থিোফত প্রজতষ্ঠার িেয এই দুজেয়ায় েড়াই েতর যাতিে। তারাও এেই রেম প্রতশ্নর 

সমু্মিীে হতিে, হতত হতি। তাতদর বযাপাতর বো হতি: তাতদর জপস্তে আতি থতা বনু্দে 
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থেই, বনু্দে আতি থতা থফৌি বা মযাগাজিে অেবা গুজে থেই। এরা োজে আবার থিোফত  

প্রজতষ্ঠার েো-বাতষা বেতি! অের্ থিোফত প্রজতষ্ঠার িেয থতা থোে রাষ্ট্রীয় শজক্তর সহায়তা 

প্রতয়ািে হয়। অের্ জপ্রয় োইতয়রা, আল্লাহ তা’আো থতা এসব শজক্ত-সামেষয বা সংিযাজধেয 

থদতিে ো। বরং আল্লাহ তা‘আো থদতিে- 

 

مِْ إ نَِ ندَِ أَْكَرَمك  مِْ هللَا ِ ع   ﴾٠٩: ﴿الحجرات أَْتقَاك 

“জেশ্চয় আল্লাহর োতি থস-ই সবষাজধে সম্ভ্রান্ত থয সবষাজধে পরতহযগার। (সূরা আহযাব-১৩) 

অতঃপর আল্লাহ তা‘আো যজদ আমাতদর িীবেশায় থিোফত ও শরীয়ত  প্রজতষ্ঠা েতর থদে, 

ততব তা আল্লাহ তা‘আোর পি থেতে আমাতদর িেয অতেে বড় জেয়ামত ও সাফেয জহসাতব 

জবতবজর্ত হতব। আর যজদ আমরা এই রাস্তায় শহীদ হতয় যাই, তোজপ জপ্রয় োইতয়রা আমার, 

এিাও আল্লাহ তা‘আোর পি থেতে আমাতদর িেয অতেে বড় এেজি জেয়ামত জহসাতব 

পজরগজণত হতব। আর তা হতি শাহাদাততর মযষাদা, যা আমাতদর িেয এে জবরাি সাফেয সব 

আর জেিুই েয়। োতিই এতিতত্র আমরা এিা থদিতবা ো থয, আমরা সংিযায় েতিে সােী 

আজি, আমাতদর েী পজরমাণ শজক্ত-সামেষয ও অস্ত্রশস্ত্র এবং সরঞ্জামাজদ আতি। বরং দেখার 

একমাত্র ববষয় হল া: আল্লাহ সুবহাোহু ওয়া তা‘আোর েুসরাত তো সাহাযয-সহতযাজগতা 
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আমাতদর সাতে আতি জেো? েুরআে ও হাজদতসর আতোতে আমরা সজিে পতে আজি জেো? 

এসব জেিু থদতিই এই সফতর আমাতদর পে র্ো উজর্ত।  

পজরতশতর্, আজম তাগুততর জেয়ন্ত্রণাধীে তােযীতমর অেুসারী মুিাজহদীে োইতদরতে উতেশয 

েতর বেব- জপ্রয় োইতয়রা আমার, এিে থতা বুোর সময়। েুরআে ও হাদীতসর আতোতে 

জিহাদতে বুোর সময়। তািাড়া আপোরা জিহাদতে ঐ সেে তাগুত থগাতয়ন্দা এতিজন্স ও 

প্রশাসতের প্রোব থেতে মুক্ত েতর, এেমাত্র আল্লাহ তা‘আোর দাসতের জদতে জিহাদতে 

পজরর্াজেত েরুে। আপোরা তাতদর(মােুতর্র) দাসে থেতে থবজরতয় আসুে। যিে এসব জবর্য় 

জিে হতয় যাতব, তিেই থতা জিহাতদর প্রেৃত সফেতা আসতব। েতুবা ৩০ বির যাবৎ থয 

জিহাদ ও জেতাে োশ্মীতর র্েতি, তার থোে সুফে থতা আমরা পাজি  ো। তার োরণ, 

পাজেস্তাে বা অেয থোে এতিজন্স যিে থর্তয়তি, তিে োশ্মীতর যুদ্ধ বাাঁজধতয় জদতয়তি, আবার 

যিে থর্তয়তি, তিে যুদ্ধ বন্ধ েতর থদৌড় থমতরতি। এর দ্বারা থতা থোে  সুদূরপ্রসারী সুফে 

পাওয়ার েো েয়। ততব হযাাঁ, আমরা এই েো মাজে থয, থয থোে বযজক্ত এই েড়াইতয় শহীদ 

হতবে, থস শহীদ (ইেশা আল্লাহ)। আল্লাহ তা‘আো তাতদরতে গাযওয়াতুে জহতন্দর শহীদতদর 

মাতে গণয েতর জেে। আর যারা েড়াই েরতিে, তারা মুিজেস মুিাজহদীে।  জেন্তু তারা 

(উতেশয প্রতণাজদতোতব) বযবহৃত হতিে।  
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সবতশতর্ আজম ঐ সমস্ত মুিাজহদীতের প্রজত সজবেয় আরি েরতবা- তারা থযে েুরআে ও 

হাজদতসর আতোতে জিহাদতে বুোর থর্িা েতরে। পাশাপাজশ আল্লাহ তা‘আোর োতি এই 

দু‘আ েজর থয, জতজে থযে আমাতদরতে এই রাস্তায় অজবর্ে রাতিে, এই রাস্তায় দৃঢ়তার সাতে 

দুশমতের জবরুতদ্ধ েড়াই েরার তাওজফে দাে েতরে এবং সেে  প্রোর  তাগুততে 

োতোোতব জর্োর-বুোর তাওজফে দাে েতরে। আর জিহাদ থয উতেতশয (শরীয়ত প্রজতষ্ঠা) 

েরা হয়, থসই উতেযশয অিষতের িেযই থযে আমাতদর জিহাদ হয়। আল্লাহ তা‘আো োতি 

সোতর প্রােষো েরজি, জতজে থযে আমাতদরতে েোর তুেোয় থবশী োি েরার তাওজফে 

দাে েতরে। (আমীে ইয়া রাব্বাে আোমীে) 

 

نَا تَقَبَلِْ َربَنَا يعِ  أَنتَِ إ نَكَِ م  يمِ  التََوابِ  أَنتَِ إ نَكَِ َعلَْينَا َوت بِْ ﴾٠٢٠: ﴿البقرة اْلَعل يمِ  الَسم  : ﴿البقرة الَرح 

٠٢١﴾ 

“পরওয়ারতদগার! আমাতদর থেতে েবুে ের। জেশ্চয়ই তুজম শ্রবণোরী, সবষজ্ঞ।” (সূরা 

বাোরাহ-১২৭) “জেশ্চয় তুজম তওবা েবুেোরী। দয়ােু।” (সূরা বাোরাহ-১২৮) 

------------------ 


